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Eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei 

In Monitorul Oficial nr. 355 din 14 iunie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 59/2013 privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea 
activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei. 

Principalele prevederi: 

 Directia generala anticoruptie este structura a Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate 
juridica, specializata in prevenirea si combaterea coruptiei. 

 Lucratorii politiei judiciare din cadrul Directiei generale anticoruptie a Ministerului Afacerilor 
Interne efectueaza, in conditiile legii, activitati de prevenire si descoperire a faptelor de 
coruptie, precum si acte de cercetare penala dispuse de procurorul competent privind 
urmatoarele categorii de infractiuni: 

 infractiunile prevazute de art. 254–257 din Codul penal; 

 infractiunile prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si 
sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Dispozitiile legale privind competentele speciale ale altor organe de politie judiciara raman 
aplicabile. 

 Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate si functioneaza in structura 
aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, in structura Directiei generale anticoruptie, 
a Inspectoratului General al Politiei Romane, a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si a 
unitatilor teritoriale ale acestora. 

In Monitorul Oficial nr. 338 din 10 iunie 2013 a fost publicata 
Decizia Prim-Ministrului nr. 233/2013 privind infiintarea Grupului 
interministerial strategic pentru prevenirea si combaterea 
macrocriminalitatii ce afecteaza siguranta cetateanului si 
functionarea institutiilor publice. 

A fost infiintat Grupul interministerial strategic pentru prevenirea si 
combaterea macrocriminalitatii 

Principalele prevederi: 

 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Grupul interministerial 
strategic pentru prevenirea si combaterea macrocriminalitatii ce afecteaza siguranta 
cetateanului si functionarea institutiilor publice, organism fara personalitate juridica, denumit 
in continuare GIS. 

 In intelesul prezentei decizii, macrocriminalitatea reprezinta activitatile infractionale 
circumscrise criminalitatii organizate – interne sau transfrontaliere –, macrocriminalitatii 
economico-financiare, spalarii banilor, finantarii terorismului, marii coruptii sau altor fapte 
ilicite, care prin modul de operare sau consecinte pun in pericol grav ordinea publica, 
credibilitatea si/sau autoritatea institutiilor de aplicare a legii. 

 GIS functioneaza in subordinea prim-ministrului si in coordonarea viceprim-ministrului cu 
atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale. 
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ANAF a aprobat modelul Declaratiei privind veniturile din activitati 
agricole impuse pe norme de venit 

In Monitorul Oficial nr. 341 din 11 iunie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 641/2013 al MFP si al ANAF privind modificarea anexei 

nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi 

 In anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 
pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 
30 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare, formularul 221 „Declaratie privind veniturile 
din activitati agricole impuse pe norme de venit“, cod 14.13.01.13/9, se modifica si se 
inlocuieste cu formularul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

 Pentru anul 2013, formularul prevazut la art. I se depune pana Ia data de 25 iunie inclusiv a 
anului 2013, in conditiile prevazute la art. V din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

 

Care este procedura de implementare a grupului fiscal unic 

In Monitorul Oficial nr. 345 din 12 iunie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 607/2013 al MAFP si al ANAF privind aprobarea 
Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal 
unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor 
formulare. 

Principalele prevederi: 

 Persoanele impozabile care opteaza sa fie tratate drept grup fiscal unic trebuie sa depuna la 
organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor 
grupului, utilizand formularul prevazut in anexa nr. 2 la ordin. Cererea privind grupul fiscal unic, 
avand bifata caseta „Cerere de implementare“, se completeaza potrivit instructiunilor de 
completare prevazute in anexa nr. 3 la ordin. 

 La cerere se anexeaza certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului 
si/sau alte documente justificative din care rezulta componenta actionariatului persoanelor 
impozabile care urmeaza sa formeze grupul fiscal unic, precum si proportia de participare a 
actionarilor la constituirea capitalului social. 

 Cererea se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, 
respectiv a cererii completate potrivit pct. 2.1, insotita de documentele prevazute la pct. 2.2. 

 De la registratura, cererea insotita de documentele depuse se repartizeaza compartimentului de 
specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1, 
care face parte integranta din prezenta procedura. 

 Compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia 
depusa, verificand completitudinea si corectitudinea acestora. 
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Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA 

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA  

  Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul dispozitiilor art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, 
inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, in cazul in care 
asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in 
cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  Pentru persoanele impozabile care indeplinesc conditia de anulare a inregistrarii in scopuri de 
TVA, datorita faptului ca asociatii/administratorii au fapte inscrise in cazierul fiscal, 
compartimentul de specialitate verifica in Registrul comertului electronic (RECOM) daca 
asociatii/administratorii detin aceasta calitate la data aplicarii procedurii. Documentele prevazute 
la pct. 4 se intocmesc dupa verificarea mentinerii conditiilor de anulare a inregistrarii in scopuri de 
TVA. Documentele se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de 
conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii 
fiscale. 

In Monitorul Oficial nr. 351 din 13 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

606/2013 al MFP si al ANAF privind modificarea Ordinului presedintelui 

ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, 

a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului 

unor formulare. 

Ministerul Mediului a aprobat formularele utilizate in activitatea de 
inspectie fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 346 din 12 iunie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 1356/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 
pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate in 
activitatea de inspectie fiscala. 

Principalele prevederi: 

 „Avizul de inspectie fiscala“ reprezinta documentul prin care organele de inspectie ale 
Administratiei Fondului pentru Mediu instiinteaza contribuabilul in legatura cu inspectia fiscala 
care urmeaza sa se efectueze la acesta. In formular se va indica perioada supusa inspectiei 
privind obligatiile la Fondul pentru mediu. 

 Se intocmeste si se transmite contribuabilului, care urmeaza a face obiectul unei inspectii 
fiscale, inainte cu 30 de zile pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili 
de inceperea efectuarii acesteia. 

 Avizul de inspectie fiscala se intocmeste de personalul de specialitate al Administratiei 
Fondului pentru Mediu, se avizeaza de directorul compartimentului cu atributii in acest sens si 
se semneaza de conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu sau de alta persoana 
imputernicita. 

 Se intocmeste in 3 exemplare originale, din care: 

 exemplarul 1 se va trimite contribuabilului prin posta, cu confirmare de primire, sau prin 
inmanare directa cu semnatura si data de primire pe exemplarul 2; 

 exemplarul 2 va fi inmanat echipei de inspectie fiscala care va efectua inspectia fiscala, 
urmand a fi anexat la raportul de inspectie fiscala/procesul-verbal de control; 

 exemplarul 3 ramane anexa la planul de control lunar. 
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Au fost aduse modificari regimului liberei circulatii a cetatenilor romani  

in strainatate 

Principalele prevederi: 

 Tipurile de documente de calatorie pe baza carora cetatenii romani pot calatori in strainatate sunt 
urmatoarele: 

 pasaport diplomatic; 

 pasaport de serviciu; 

 pasaport diplomatic electronic; 

 pasaport de serviciu electronic; 

 pasaport simplu; 

 pasaport simplu electronic; 

 pasaport simplu temporar; 

 titlu de calatorie. 

 Pasapoartele diplomatice electronice se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani 
pentru minorii sub varsta de 12 ani. 

 Pasapoartele de serviciu electronice se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani 
pentru minorii sub varsta de 12 ani. 

 Pasaportul simplu electronic se elibereaza, la cerere, cetatenilor romani care indeplinesc 
conditiile prevazute de prezenta lege si nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a 
dreptului de a calatori in strainatate. 

 Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre 
solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor 
simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la 
misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. 

 

In Monitorul Oficial nr. 343 din 11 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 

175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind 

regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. 

Principalele prevederi: 

 Legea reglementeaza drepturile persoanelor care isi asuma in mod liber identitatea culturala 

romana – persoanele de origine romana si cele apartinand filonului lingvistic si cultural 

romanesc, care locuiesc in afara frontierelor Romaniei, indiferent de modul in care acestia sunt 

apelati (armani, armanji, aromani, basarabeni, bucovineni, cutovlahi, daco-romani, farseroti, 

herteni, istro-romani, latini dunareni, macedoromani, macedo-romani, maramureseni, 

megleniti, megleno-romani, moldoveni, moldovlahi, rramani, rumani, valahi, vlahi, vlasi, voloni, 

macedoarmanji, precum si toate celelalte forme lexicale inrudite semantic cu cele de mai sus), 

denumite in continuare romani de pretutindeni. 

In Monitorul Oficial nr. 343 din 11 iunie 2013 a fost publicata 
Legea nr. 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea 
nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. 

Sprijinul acordat romanilor de pretutindeni 
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Guvernul a aprobat declasificarea unor categorii de informatii 
referitoare la activitatea Directiei Generale a Penitenciarelor 

In Monitorul Oficial nr. 343 din 11 iunie 2013 a fost publicata H.G. nr. 
336/2013 privind declasificarea sau trecerea in alta clasa ori nivel de 
secretizare a unor categorii de informatii referitoare la activitatea 
Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate 
acesteia. 
 

Principalele prevederi 

 Se aproba declasificarea informatiilor secrete de stat cuprinse in unele documente emise in 
perioada 14 ianuarie 1972–31 decembrie 2002 de catre Directia Generala a Penitenciarelor si 
unitatile subordonate, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, 
intrucat dezvaluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea 
publica ori interesele persoanelor de drept public sau privat detinatoare. 

 Se aproba trecerea in alta clasa ori alt nivel de secretizare a informatiilor cuprinse in unele 
documente emise de Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile subordonate in perioada 14 
ianuarie 1972–31 decembrie 2002. 

 Se aproba declasificarea informatiilor secrete de stat si secrete de serviciu cuprinse in unele 
documente emise de Ministerul de Interne in perioada 14 ianuarie 1972–15 ianuarie 1991, 
referitoare la Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, intrucat dezvaluirea 
acestora nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica ori 
interesele persoanelor de drept public sau privat detinatoare. 

Principalele prevederi: 

 Examinarea se efectueaza: 

 de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala 

candidatii cetateni romani sau straini isi au domiciliul sau resedinta; 

 de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala 

candidatii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic 

European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de rezidenta in Romania pe o perioada 

mai mare de 3 luni isi au rezidenta. 

 Examinarea, atat la proba teoretica, cat si la proba practica, se efectueaza la acelasi serviciu 

public comunitar. 

 Proba practica se sustine numai cu examinatori atestati de catre Directia Regim Permise de 

Conducere si inmatriculare a Vehiculelor, denumita in continuare D.R.P.C.I.V. 

 Examinarea se desfasoara prin sustinerea, succesiv, a probei teoretice si a probei practice, in 

zile diferite. 

 Probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi sustinute in aceeasi zi, exceptand situatia in 

care obtinerea unei categorii este conditionata de detinerea prealabila a unei alte categorii. 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 340 din 11 iunie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 82/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru 
modificarea si completarea Ordinului ministrului 
administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de 
examinare pentru obtinerea permisului de conducere. 

MAI a adus modificari procedurii de examinare pentru obtinerea 
permisului de conducere 
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 Care sunt elementele specifice contractului de ucenicie 

 

In Monitorul Oficial nr. 348 din 13 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de munca. 

Principalele prevederi: 

 Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de 
ucenicie. 

 Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca constituie parte integranta a 
contractului de ucenicie. 

 Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt: 

 sa ofere persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obtine o 
calificare in sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc 
de munca si continuarea invatarii; 

 sa permita angajatorilor sa isi asigure forta de munca calificata, de calitate, in functie de 
cerintele proprii; 

 sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, in 
concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii; 

 sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, 
pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate; 

 sa contribuie la cresterea economica, crearea de noi locuri de munca, coeziunea sociala si 
implinire personala; 

 sa promoveze dialogul social si sa contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 9 septembrie 2011, cu urmatoarele 
modificari: 

 „CNAS, institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, este organ 
de specialitate al administratiei publice centrale, care administreaza si gestioneaza sistemul de 
asigurari sociale de sanatate, are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, 
sectorul 3.” 

In Monitorul Oficial nr. 348 din 13 iunie 2013 a fost publicata Legea 
nr. 180/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 73/2011 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii. 

A fost aprobata Legea de modificare a cadrului normativ privind reforma 
in domeniul sanatatii 
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Au fost aprobate Normele metodologice privind eliberarea certificatelor 
de clasificare a structurilor de primire turistice 

In Monitorul Oficial nr. 353 din 14 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
65/2013 al ministrului Economiei si al Autoritatii Nationale pentru Turism 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea 
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni 
de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism. 

Principalele prevederi: 

 Se aproba Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor 
de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de 
turism prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

 Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 bis, care se poate achizitiona 
de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. 
Panduri nr. 1. 

Principalele prevederi: 

 Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile de acordare, de modificare, de prelungire a 
valabilitatii licentei audiovizuale, procedura de eliberare si de modificare a deciziei de 
autorizare audiovizuala pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau de 
televiziune, denumite in continuare servicii de programe, precum si de cedare a licentei si a 
deciziei de autorizare audiovizuala. 

 Serviciile de programe difuzate in sistem digital terestru nu fac obiectul prezentei decizii. 

 Licenta audiovizuala se acorda prin concurs in cazul difuzarii pe cale radioelectrica terestra, 
respectiv prin decizie a CNA in cazul difuzarii prin intermediul unei retele de comunicatii 
electronice. 

 Dosarul de solicitare se inregistreaza la CNA si se verifica de catre Serviciul juridic si 
reglementari si de Biroul licente autorizari, in termen de 5 zile de la inregistrare. 

 CNA anunta public concursurile de acordare a licentelor audiovizuale pentru difuzarea 
serviciilor de programe pe cale radioelectrica terestra. Anuntul se publica in presa, pe pagina de 
internet a CNA, la adresa www.cna.ro, si se afiseaza la sediul institutiei. 

 La concurs pot participa numai solicitantii care se incadreaza in prevederile art. 43 alin. (1) si 
ale art. 47 din Legea audiovizualului si care au obtinut avizul tehnic eliberat de ANCOM, in 
conditiile stabilite de aceasta. 

 Pentru inscriere la concurs, solicitantii vor respecta termenele si conditiile stabilite prin decizie 
a CNA. 

In Monitorul Oficial nr. 355 din 14 iunie 2013 a fost publicata Decizia nr. 
277/2013 a CNA privind procedura de acordare, de modificare, de 
prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare 
audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru, 
precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea 
sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori. 

CNA a aprobat procedura si conditiile de acordare/modificare a licentei 
audiovizuale 
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14 mai a fost declarata Ziua dreptului international umanitar 

In Monitorul Oficial nr. 349 din 13 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 
177/2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului international 
umanitar. 

Principalele prevederi: 

 Se declara ziua de 14 mai Ziua dreptului international umanitar. 

 In scopul marcarii Zilei dreptului international umanitar se organizeaza, la nivel national sau local, 
o serie de manifestari cultural-educative si stiintifice consacrate cunoasterii si promovarii 
dreptului international umanitar. 

 CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate privind 
exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si 

conventiilor de rezolvare pe cale amiabila 

In Monitorul Oficial nr. 347 din 12 iunie 2013 a fost publicata Decizia 
nr. 230 din 9 mai 2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia 
de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 21/2013 pentru 
modificarea si completarea art. 5 din O.G. nr. 94/1999 privind 
participarea Romaniei la procedurile in fata CEDO si a Comitetului 
Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al 
statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale 
amiabila. 

Principalele prevederi: 

 Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 
dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea 
art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei ia procedurile in fata 
Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si 
exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale 
amiabila. 

 Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 
neconstitutionalitate ridicata, direct, de Avocatul Poporului si constata ca dispozitiile 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din 
Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii 
Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea 
dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila 
sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

 In cadrul opiniei separate a judecatorului Prof. univ. dr. Mircea Stefan Minea, se arata ca nu este 
impartasita solutia pronuntata in dosarul sus-mentionat, apreciind ca exceptia de 
neconstitutionalitate trebuia admisa. 
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Principalele prevederi: 

 Prin Incheierea din 9 martie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 23.556/245/2011, Judecatoria 
Iasi – Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 
dispozitiilor art. 414 indice 5 alin. 4 din Codul de procedura penala. 

 Exceptia a fost ridicata de Veronica Aneta si Oana Damoc cu ocazia solutionarii plangerii 
impotriva unei rezolutii a procurorului de neincepere a urmaririi penale pentru mai multe 
fapte, intre care si cele de insulta si calomnie. 

 Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Veronica Aneta 
si Oana Damoc in Dosarul nr. 23.556/245/2011 al Judecatoriei Iasi – Sectia penala, avand ca 
obiect dispozitiile art. 414 indice 5 alin. 4 din Codul de procedura penala, si constata ca 
„dezlegarea data problemelor de drept judecate“ prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si 
Justitie – Sectiile Unite nr. 8 din 18 octombrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2011, este neconstitutionala, contravenind 
prevederilor art. 1 alin. (3), (4) si (5), ale art. 126 alin. (3), ale art. 142 alin. (1) si ale art. 147 
alin. (1) si (4) din Constitutie si Deciziei Curtii Constitutionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007. 

In Monitorul Oficial nr. 350 din 13 iunie 2013 a fost publicata 
Decizia nr. 206 din 29 aprilie 2013 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 
414 indice 5 alin. 4 din Codul de procedura penala. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Deciziei ICCJ privind insulta 
si calomnia 

A fost publicata Hotararea CC privind realegerea lui Augustin Zegrean in 
functia de presedinte al institutiei 

In Monitorul Oficial nr. 343 din 11 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea nr. 16/2013 a Curtii Constitutionale pentru alegerea 
presedintelui Curtii Constitutionale. 

Principalele prevederi: 

 Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (1) si (3), precum si ale art. 50 din Legea nr. nr. 
47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu 
modificarile ulterioare, tinand cont de prevederile art. 5 lit. J din Legea nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata, luand in considerare procesul-
verbal incheiat la data de 10 iunie 2013, din care rezulta ca in privinta candidaturii domnului 
judecator Augustin Zegrean la functia de presedinte al Curtii Constitutionale au fost 
exprimate 7 voturi „pentru“, in temeiul dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Constitutia 
Romaniei, republicata, Plenul Curtii Constitutionale adopta prezenta hotarare. 

 Domnul judecator Augustin Zegrean este ales in functia de presedinte al Curtii 
Constitutionale pe o perioada de 3 ani. 
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Principalele prevederi: 

 La originea cauzei se afla cererea nr. 40.238/02 indreptata impotriva Romaniei, prin care trei 
resortisanti ai acestui stat, domnii Constantin Bucur si Mircea Toma si doamna Sorana Toma 
(reclamantii), au sesizat Curtea la 11 noiembrie 2002. 

 Primul reclamant a invocat in special nerespectarea libertatii sale de exprimare prin condamnarea 
sa penala ca urmare a divulgarii unor informatii clasificate „strict secrete“ (art. 10 din Conventie), 
precum si incalcarea dreptului sau la un proces echitabil (art. 6 din Conventie). 

 Ceilalti doi reclamanti au considerat ca dreptul lor la respectarea vietii private a fost incalcat prin 
interceptarea fara drept a convorbirilor lor telefonice si pastrarea inregistrarilor de catre Serviciul 
Roman de Informatii (SRI) (art. 8 din Conventie).  

 Cei trei reclamanti s-au plans ca nu au avut la dispozitie nicio cale de atac interna efectiva care 
sa le permita sa depuna plangere fata de incalcarea drepturilor garantate prin articolele sus-
mentionate (art. 13 din Conventie). 

 Curtea a hotarat ca: 

 nu a fost respectat art. 38 din Conventie, intrucat Guvernul nu a prezentat toate 
documentele solicitate de Curte; 

 a declarat cererea admisibila in privinta capetelor de cerere formulate de primul 
reclamant in temeiul art. 10 (libertatea de exprimare) si art. 6 (proces echitabil) din 
Conventie, luate in considerare individual si coroborate cu art. 13 din Conventie, precum si 
in privinta capatului de cerere formulat de cel de al doilea si al treilea reclamant, in temeiul 
art. 8 din Conventie ca urmare a existentei riscului de pastrare a inregistrarilor convorbirilor 
lor telefonice, luat in considerare individual si coroborat cu art. 13 din Conventie, si 
inadmisibila pentru restul capetelor de cerere; 

 a fost incalcat art. 10 din Conventie in ceea ce il priveste pe primul reclamant; 

 a fost incalcat art. 6 din Conventie (proces echitabil) in ceea ce il priveste pe primul 
reclamant; 

 a fost incalcat art. 8 din Conventie in ceea ce ii priveste pe al doilea si al treilea reclamant ca 
urmare a existentei riscului de pastrare a inregistrarilor convorbirilor lor telefonice; 

 nu considera necesar sa se recurga la o analiza suplimentara din perspectiva art. 13 
coroborat cu art. 10 si 6 din Conventie, in privinta primului reclamant; 

 a fost incalcat art. 13 coroborat cu art. 8 din Conventie, in ceea ce ii priveste pe al doilea si 
al treilea reclamant; 

 Curtea a mai hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca, in termen de 3 luni de la data ramanerii 
definitive a hotararii urmatoarele sume: 

 20.000 EUR, plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, pentru prejudiciul 
moral cauzat primului reclamant; 

 7.800 EUR, plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, pentru prejudiciul moral 
cauzat fiecaruia dintre cel de-al doilea si cel de-al treilea reclamant; 

 7.955 EUR pentru cheltuielile de judecata. 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 350 din 13 iunie 2013 a fost publicata 
Hotararea CEDO din 8 ianuarie 2013 in Cauza Bucur si Toma impotriva 
Romaniei. 

CEDO a condamnat Romania in cauza Bucur si Toma pentru incalcarea 
dreptului la un proces echitabil 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente 

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 
116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale  
 
 Proiect de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor 
proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala  
 
 Propunere legislativa privind redeventa gazelor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si 
sportul  
 
 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii si importului Organismelor Modificate 
Genetic (OMG) si interzicerea importului, productiei si comercializarii produselor care contin 
Organisme Modificate Genetic (OMG)  
 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 
 

 Propunere legislativa privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip 
Prepay 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 29.05.2013 
- termen pentru depunerea raportului:  11.06.2013 

 
 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 
alocatia de stat pentru copii 
 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 11.06.2013 
- termen pentru depunerea raportului:  18.06.2013 

 
 

 

Procesul legislativ la Senat 
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Deputatilor si Senat 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Prevederi privind Codul vamal comunitar 
 

In Jurnalul Oficial nr. L159 din 11 iunie 2013 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
530/2013 al Comisiei din 10 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor 
dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar 
Adoptarea acestui regulament a fost necesara pentru:  

- a se prevedea aplicarea cumulului regional tarilor din acelasi grup regional numai in cazul in care, in 
momentul exportarii produsului catre Uniune, acestea sunt beneficiari ai sistemului. 

- a se prevedea ca, in cazul in care tarile nu mai sunt beneficiari ai schemei, anumite obligatii ale lor se 
aplica in continuare, in special in ceea ce priveste cooperarea administrativa, timp de trei ani de la 
data modificarii statutului lor, in scopul de a permite verificarea ulterioara a dovezilor de origine 
pentru produsele exportate din aceste tari. 

 

Acte AELS – Modificarea normelor de procedura si de fond in domeniul ajutoarelor de stat 
 

In Jurnalul Oficial nr. L161 din 13 iunie 2013 a fost publicata Decizia nr. 12/12/COL a Autoritatii AELS de 
supraveghere din 25 ianuarie 2012 de modificare, pentru a optzeci si patra oara, a normelor de procedura si 
de fond in domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea de noi capitole referitoare la aplicarea normelor in 
materie de ajutoare de stat compensatiei acordate pentru furnizarea de servicii de interes economic general 
si privind cadrul pentru ajutoarele de stat sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public. 
 
Pozitia Uniunii Europene in cadrul TRIPS privind tarile mai putin avansate 
 

In Jurnalul Oficial nr. L162 din 14 iunie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului din 10 iunie 2013 de stabilire 
a pozitiei Uniunii Europene in cadrul Consiliului TRIPS al Organizatiei Mondiale a Comertului privind cererea 
de prelungire a perioadei de tranzitie in temeiul art. 66 alin. (1) din Acordul TRIPS pentru tarile membre cel 
mai putin dezvoltate. 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Jurisprudenta europeana 
 

 Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-287/12 P, Ryanair/Comisia 
 

Curtea de Justitie confirma hotararea Tribunalului de sustinere a deciziilor Comisiei privind ilegalitatea 
imprumutului statului italian pentru Alitalia, dar permite vanzarea activelor sale. 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 164 din 8 iunie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 

Agentia Europeana pentru Medicamente (Londra) – Aviz de recrutare PE/166/S – Director General 
 

Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C166A din 12 iunie 2013. 
 

Agentia Europeana pentru Medicamente organizeaza o procedura de selectie in vederea intocmirii unei liste 
de rezerva pentru: 

- EMA/AST/351: Administrator (stiintific), sectorul Calitatea medicamentelor, unitatea Dezvoltarea si 
evaluarea medicamentelor de uz uman (AD 6); 

- EMA/AST/351: Asistent resurse, serviciul Tehnologia informatiei, unitatea Tehnologia informatiei si 
telecomunicatiilor (AST 3); 

- EMA/AST/352: Administrator stiintific, sectorul Medicamente de uz veterinar, unitatea 
Medicamente de uz veterinar si gestionarea informatiilor referitoare la produs (AD 6). 

 

Textul complet al conditiilor de angajare si fisa postului trebuie descarcate de pe site-ul web al Agentiei: 
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 
 

Cererile de candidatura trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al 
Agentiei. Termenul de depunere a formularelor de candidaturilor este 12 iulie 2013, ora 24.00.  
 

Parlamentul European – Anunt de recrutare PE/165/S - Agent temporar membru al serviciului juridic 
specializat in dreptul contractual (AD 6) 
 

Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C167A din 13 iunie 2013. 
 

Candidatii trebuie sa utilizeze actul de candidatura in franceza (original sau copie) corespunzator acestui aviz 
de recrutare. Actul de candidatura si fotocopiile documentelor trebuie expediate, in mod obligatoriu, prin 
corespondenta recomandata, cel tarziu la 15 iulie 2013.  
Candidatii sunt invitati sa adreseze un fax (+32 22831717), un e-mail (PE-165-S@ep.europa.eu) sau o 
scrisoare Unitati pentru concursuri in cazul in care nu le parvine o scrisoare privind candidatura lor pana la 30 
septembrie 2013. 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene – Apel pentru depunerea candidaturilor 
 

Anuntul a fost publicat in Jurnalul Oficial nr. C168A din 14 iunie 2013. 
 

Postul de director al Directiei protocol si informare (grad AD 14 sau AD 15) la Curtea de Justitie a Uniunii 
Europene va fi in curand vacant. Acesta va fi ocupat prin aplicarea art. 29 alin. (2) din Statutul functionarilor. 
 

Persoanele interesate de acest post sunt invitate sa transmita candidatura lor Curtii de Justitie, exclusiv prin 
e-mail, la adresa: DIR.PRO-INF@curia.europa.eu pana cel tarziu la 15 iulie 2013. Candidaturile trebuie sa fie 
insotite de un curriculum vitae detaliat si de orice alte documente utile. 
 

Programul Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei (COST) 
 

 In Jurnalul Oficial nr. C165 din 11 iunie 2013 a fost publicata Cererea de propuneri – COST 
 

COST invita la depunerea de propuneri de actiuni care sa contribuie la dezvoltarea stiintifica, tehnologica, 
economica, culturala sau societala a Europei. Sunt binevenite, in special, propunerile care au rol de precursor 
pentru alte programe europene si/sau sunt initiate de cercetatori care se afla la inceputul carierei. 
 

Data pentru depunerea propunerilor preliminare este 27 septembrie 2013, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). 
Propunerile complete vor fi solicitate pana la 22 noiembrie 2013, urmand ca acestea sa fie depuse pana la 24 
ianuarie 2014.  Deciziile de aprobare a actiunii sunt asteptate in mai 2014. 
 

Informatii suplimentare sunt disponibile la adresa: http://www.cost.eu/domains_actions/TDP 
 
 

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
mailto:DIR.PRO-INF@curia.europa.eu
http://www.cost.eu/domains_actions/TDP
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 
 

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 
este in curs de aprobare 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 14 iunie un proiect de ordin 
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a 
operatorilor economici. 

In cadrul referatului de aprobare se arata ca prin OMFP nr. 1286/2012 s-au stabilit conditiile de 
raportare contabila pentru aceste categorii de entitati. Intrucat, in functie de necesitatile 
institutiilor statului, intervin unele cerinte de informatii suplimentare de la o alta perioada la alta, 
modelul de raportare contabila la 30 iunie se aproba anual prin ordin al ministrului finantelor publice. 

Prin proiectul de ordin se propune depunerea la unitatile teritoriale ale MFP a raportarilor 
contabile de catre operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra 
de afaceri mai mare de 220.000 lei. Prin aceasta prevedere se urmareste reducerea costurilor 
administrative pentru entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de 
afaceri mai mica sau egala cu 220.000 lei. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 de zile. 

Domeniul de aplicare al Legii minelor a fost completat 

Ministerului Economiei a publicat pe 14 iunie un proiect de lege pentru 
modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003. 

Schimbari preconizate: 

 se completeaza domeniul de aplicare al legii cu noi resurse; 
 modificari si completari ale termenilor deja definiti la art. 3 din lege; 
 introducerea unor prevederi cu privire la procedura de ofertare si stabilirea unor obligatii noi 
pentru operatorii din domeniu, stabilirea unor obligatii exprese privind refacerea mediului afectat 
de lucrarile miniere; 
 redeschiderea unor exploatari miniere; 
 sunt introduse resursele minerale care fac obiectul legii si care vor fi definite in cuprinsul 
normelor de aplicare. 
  
 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 

adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 
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Plata impozitului pe reprezentanta, transa I Persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.  

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare 
a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator 

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si 
jocurile tip slot-machine 

Plata impozitului retinut la sursa in luna 
precedenta 

Platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de prop. intelectuala; din 
contracte/ conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, 
judiciara si extrajudiciara; obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. 
juridica; din premii si jocuri de noroc; obt. de nerezidenti; din alte surse 

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe 
venit  aferente trim. II 2013 

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din 
cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si 
venituri din activitati agricole conform C.F. art. 71 

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, 
aferenta trimestrului II 

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e) 

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la 
bugetul de stat Formular 100 (format electronic) 
lunar 

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 
1.1 

alte termene Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 
1.4 

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a 
contributiilor sociale, impozitului pe venit si 
evidenta nominala a persoanelor asigurate 
Formular 112  pentru luna precedenta 

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si 
entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri 
din activitati dependente ; Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc 
si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului 

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma 
de salarii din strainatate obtinute de persoane 
fizice care desfasoara activitate in Romania si de 
persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor consulare acreditate in 
Romania pentru luna precedenta Formular 224  

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in 
Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si 
posturilor consulare acreditate in Romania 

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea 
adaugata Formular 300 (format electronic) 

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. 
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de 
completare din formular) 

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea 
adaugata pentru luna precedenta Formular 301 
(format electronic) 

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , 
pentru fiecare sectiune.  

Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din 
ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307 

Persoanele impozabile, dupa caz, mentionate in instructiunile de 
completare a formularului 

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea 
adaugata datorata de catre persoanele impozabile 
al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe 
valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 
alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. 
(9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de 
TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la 
plata TVA 

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile 
/ achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri 
pentru luna trecuta  Formular 390 VIES  

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din 
C.F. 

Depunerea Declaratiei informative privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe 
teritoriul national aferente perioadei de raportare 
precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare 
este cea declarata pentru depunerea decontului de 
TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394  

Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. 
obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. 
operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile 
inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care 
realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in 
Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile. 

Agenda obligatiilor fiscale 25 Iunie 

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale in functie de data, 
de tipul obligatiei, de categoria de contribuabili, precum si 
baza legala. 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_100_1950.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_112_2010.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_300_1790.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_307_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_311_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fisc


 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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 Intermediarul este o persoana fizica sau 
juridica independenta, care desfasoara 
activitate de intermediere cu caracter 
profesional. Activitatea intermediarului consta 
in o serie de acte materiale. 

 Contractul de intermediere este 
sinalagmatic, cu titlu oneros si consensual. 

Obligatiile intermediarului 

 Intermediarul (mijlocitor) este obligat 
urmare a incheierii contractului cu clientul sa 
gaseasca partener pentru client si sa informeze 
partenerul cu privire la conditiile contractuale. 

 Obligatia de a gasi client. Intermediarul 
trebuie sa depuna toate diligente, sa fie eficient 
si convingator pentru a gasi pentru clientul sau 
un partener interesant, iar daca are 
imputernicire expresa (art. 2102 C.civ.) poate 
chiar sa incheie contractul cu partenerul gasit. 

Care sunt efectele specifice contractului de intermediere 

Obligatia de a informa clientul. Intermediarul trebuie sa-l informeze pe client (art. 2160 
C.civ.) asupra tuturor datelor in legatura cu contractul propus in vederea analizei de 
oportunitate a incheierii contractului. 
 
Va dorim lectura placuta! 
 

 
Autor: Stefan Mihaila, Aida Diana Dumitrescu 
 
Drept comercial roman, Editura C.H.Beck 2013. 
 
 

 Contractul de intermediere (art. 2096 C.civ.) este contractul prin care 
intermediarul (mijlocitor) se obliga fata de client, in schimbul unei remuneratii sa 

il puna in legatura cu un tert in vederea incheierii unui contract. 

http://www.beckshop.ro/drept_comercial_roman-p6325.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop
http://www.beckshop.ro/drept_comercial_roman-p6325.html?utm_source=Infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte+recomandata&utm_campaign=promo+beckshop


 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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